
Denne lynvejledning er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonale og andre brugere med systemets funktionelle aspekter alene. 
Vejledningen træder ikke i stedet for generelle sikkerhedsadvarsler, forsigtighedsforanstaltninger og anbefalinger i produktets 
brugervejledning (varenummer 649933DA). 
Se i brugervejledningen til produktet, inden dette produkt tages i brug.

Bemærk:  Yderligere oplysninger om anbringelse af plejemodtageren på maven på Nimbus Professional-madrassen fremgår af 
brugsvejledningsdokumentet, afsnit 6 “Nimbus Professional-madras: Vejledning i patientplacering”.

Kontraindikation: Nimbus 4- og Nimbus Professional-systemerne må ikke anvendes til plejemodtagere med ustabile brud på rygsøjlen.
Forsigtig:  Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befi nder sig i en tilstand, som kan forværres af en blød eller bevægelig 

overfl ade, bør der søges rådgivning hos en specialiseret læge før brug.

Indikationer:
• Nimbus® 4- og Nimbus® Professional-madrasserne er udformet til plejemodtagere, der vejer op til 250 kg.
• Nimbus 4- og Nimbus Professional-systemerne er velegnede til forebyggelse og/eller behandling af alle typer tryksår1, når de 

kombineres med en omfattende tryksårsprotokol, der er tilpasset den enkelte.

1. NPUAP/EPUAP’s internationale retningslinjer for tryksår, 2014.

LYNVEJLEDNING

Nimbus 4 & Nimbus Professional

Nimbus

Indikatoren Vent lyser, når madrassen pumpes op. Indikatoren lyser, indtil madrassen er pumpet helt op. Det kan tage op til 15 
minutter.

Under en alarmtilstand vil det trekantede Alarm-symbol blinke, og der vil lyde en akustisk alarm, samtidig med at en af følgende 
indikatorer lyser op: Lavt tryk, Højt tryk, Pumpefejl eller Strømsvigt.

Indikatoren for lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen. Der lyder en akustisk alarm, medmindre lyden er 
annulleret ved hjælp af alarmdæmpningsknappen. Indikatoren slukker, når normalt tryk er retableret. Sørg for, at CPR-enheden 
er lukket, at slangesættet er tilsluttet korrekt, og at madrassen er indstillet til Normal.

Indikatoren for højt tryk lyser, når pumpen registrerer et højt tryk i madrassen. Der lyder en akustisk alarm, medmindre lyden 
er annulleret ved hjælp af alarmdæmpningsknappen. Hvis denne tilstand opstår, kobles lufttilførslen fra pumpen fra, indtil der 
igen registreres et normalt tryk. Efter 2 sekunder med normalt tryk, slukkes indikatoren, og lufttilførslen genstartes. Sørg for, at 
slangesættet ikke er bukket.

Indikatoren for Pumpefejl lyser, når der registreres en intern funktionsfejl i pumpen. Ring efter en servicetekniker.

Strøm (svigt)-alarmindikatoren lyser, når der registreres en fejl i strømforsyningen. Der lyder en akustisk alarm. Alarmen 
fortsætter med at lyde, indtil netstrømmen retableres, eller der trykkes på Tænd/Standby-knappen for at sætte pumpen på 
Standby. Hvis strømsvigtet varer i længere tid, skal der skiftes til Transport-tilstand, og slangerne skal afbrydes.
Eksempler på tilstande, der udløser alarm for Strøm (svigt), er afbrydelse af elledningen og strømsvigt.

Serviceindikatoren tændes og forbliver tændt efter et fastlagt antal driftstimer for at indikere, at pumpen kræver service. 
Pumpen vil fortsat fungere normalt, selv om Service-indikatoren lyser.

Under en alarmtilstand kan den akustiske alarm slås fra: Det gøres ved at trykke på knappen Alarmdæmpning og holde den 
inde i 3 sekunder. Indikatoren på knappen Alarmdæmpning lyser for at vise, at den akustiske alarm er dæmpet. 
Knappen Alarmdæmpning virker ikke, hvis der opstår strømsvigt.

Tryk på knappen Statisk, og hold den inde i 3 sekunder for at vælge Statisk-tilstand. Der lyder et akustisk signal, når der trykkes 
på knappen. Indikatoren i knappen Statisk lyser kun, når pumpen er i tilstanden Statisk. Tryk på knappen, og hold den inde i 3 
sekunder for at vende tilbage til tilstanden Dynamisk.

Trykket i madrassens celler kan indstilles manuelt ved hjælp af Komfort-drejeknappen for at gøre det så behageligt som muligt 
for plejemodtageren. Drej Komfort-drejeknappen i urets retning for at gøre madrassen mere fast og imod urets retning for at 
gøre den blødere.

Tryk på knappen Tænd/Standby for at sætte pumpen i driftstilstand; driftsindikatoren lyser grønt.
Hvis du vil stille pumpen på Standby, skal du trykke på Tænd/Standby-knappen og holde den nede i ca. 3 sekunder; derved 
undgås utilsigtet aktivering. Driftsindikatoren slukker.
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Installation
Nimbus 4- og Nimbus Professional-helmadrasser (MR)
Anbring helmadrassen direkte oven på sengebunden med 
slangesættet og CPR-enheden i fodenden af sengen. 

Brug de medfølgende fastgørelsesstropper til at 
fastgære helmadrassen til sengebunden.

Sådan færdiginstalleres madrassen

Lynstart
Når Nimbus-pumpen tændes ved hjælp af strømafbryderen, kører 
pumpen en selvtest, der varer ca. 3 sekunder. Under denne test vil 
alle indikatorerne lyse op.
Indikatorerne Vent og Lavt tryk fortsætter med at lyse, mens 
madrassen pumpes op. Det tager ca. 15 minutter at pumpe 
madrassen helt op.

Transporttilstand
Hvis en plejemodtager skal transporteres på Nimbus Professional-
madrassen, skal Transport-betjeningselementet i fodenden af 
madrassen drejes i urets retning til Transport. Sluk for pumpen, og 
frakobl slangesættet. Madrassen trykafl aster plejemodtageren i op 
til 12 timer i denne driftstilstand.
Genoptag driften ved at gentilslutte pumpen, dreje 
transportbetjeningselementet tilbage på Normal og tænde.

CPR-BETJENINGSELEMENT
I TILFÆLDE AF HJERTESTOP

Hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages 
genoplivningsforsøg (CPR):
Sådan aktiveres CPR-enheden:
1. Løft det røde håndtag i betjeningspanelet i fodenden af 

madrassen opad.

SENGEHESTE
Overhold altid den lokale praksis, OG følg brugervejledningen 
til produktet i forbindelse med brug af sengeheste.

Hvis sengen har opdelte sektioner til individuel 
løftning af plejemodtagerens hoved og/eller knæ, 
skal madrassen kun fastgøres til sengebundens 
bevægelige dele.

Lyn beskyttelsesbetrækket på madrassen. Sørg for at Arjo-logoet 
vender opad og befi nder sig i fodenden af madrassen.
Kontrollér, at betjeningselementet Transport er indstillet til Normal, 
og at CPR-betjeningselementet er lukket og låst.
Sørg for, at netledningen og slangesættet er placeret, så de ikke 
kan forårsage fald eller udgøre anden fare og er fri af bevægelige 
sengemekanismer og andre steder, hvor de kan komme i klemme. 
Hvis der er monteret kabelkanaler langs med siden af madrassen, 
skal disse anvendes til at gemme netledningen.
CPR-betjeningselementet skal altid være synligt og tilgængeligt.
Hvis pumpen skal hænge på enden 
af sengen, skal sengebeslaget 
fastgøres på sengerammen.
Pumpen kan også anbringes under 
sengen, enten opretstående eller 
liggende på dens bagside.

Sørg for, at slangesættet sidder korrekt fast i pumpen og madrassen.

Slut stikket på netledningen til bøsningen på siden af pumpen. Slut 
stikket i den anden ende af netledningen til en egnet stikkontakt.

2. Drej håndtaget imod urets retning.

3. Træk håndtaget væk fra panelet.

Sådan nulstilles CPR-enheden:
1. Drej den grå trekantsforsegling i urets retning, og tryk den 

ind i styrene.
2. Drej det røde håndtag i urets retning.
3. Klap håndtaget ind, så det låses på plads.

Betjeningselementer til udluftningsventiler

og kan ikke tømmes for luft).
Tøm luften ud af en celle ved at dreje 
udluftningsventilen 180° i urets retning, 
så den kommer til at pege nedad.
Se “Retningslinjer for valg af 
udluftningsventiler, der skal åbnes” i 
afsnittet “Betjening” i brugsvejledningen 
til produktet.

4. Den grå trekantsforsegling drejes, og luften tømmes 
hurtigt ud af madrassen.

Sådan tilsluttes 
slangesættet

Sådan afbrydes 
slangesættet

1

2

1 2

Advarsel:  Anbring ikke plejemodtageren på madrassen, før den 
er pumpet helt op, og driftstrykket er opnået.

Når madrassen er pumpet helt op, slukkes indikatorerne Vent og Lavt 
tryk. Læg et lagen over madrassen, og fold det løst rundt om den.
Så snart plejemodtageren ligger på madrassen, registrerer og 
indstiller pumpen automatisk trykket i cellerne for at understøtte 
plejemodtageren.

Transport 
tilstand

Normal

Transport

Normal 
tilstand

Normal

Transport

Nimbus 4 har 5 celler med udluftningsventiler i fodenden. 
Nimbus Professional har 19 celler, der alle er udstyret med 
udluftningsventiler (skulderstøttecellen har ingen udluftningsventil 
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